
Protokoll Styrelsemöte 3 Idrefjällens GK 
Tid: 26 April 2017 

Plats: Kommunhuset 

Närvarande: Lennart Hjelm, Mikael Dahlström, Liselott Holmgren, Alf Johansson, Agneta Martinsson, 

Kjelle Gaude, Fredrik Litzén. 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Sekreterare för mötet 

 Till sekreterare för mötet valdes Mikael Dahlström. 

§3 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

§4 Föregående mötesprotokoll 

 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

§5 Golfens Dag 

Golfens Dag inträffar i år lördag 20/5 och gruppen som ska hålla i arrangemanget skall 

träffas nu så fort en lämplig tid hittats.  

Lotta kom med förslaget att man skulle ta kontakt med skolan så fort som möjligt och 

låta eleverna testa på golf, Fredrik ska med hjälp av Adam och hans vänner försöka få 

till ett projekt för att få unga att intressera sig för golf. Lennart informerade om att 

andra klubbar har valt att flytta golfens dag in till andra ytor närmare där allmänheten 

uppehåller sig, mötet kom fram till att bästa stället är nog att få ut folket till golfbanan 

20/5.  

Förslag från Lotta var även att man kan arrangera en fototävling eller något liknande 

för att locka yngre. 

Fredrik ska kontrollera med Stiftelsen om det går att göra något erbjudande med 

Gröna kortet utbildning med någon slags medlemskap till. 

§6 Stiftelseinformation 

Banpersonal till sommaren blir Trond, Tobias, Adam (½ tid) och Lars S under juni och 

augusti, september. I kansliet kommer Jolene och Tobias (½ tid) att jobba. 

Så fort bevattningen har slagits på kommer KSAB att gå igenom hela systemet för att 

säkra bevattningen i sommar. 

Restaurangen kommer att drivas av Pether Ceken som annars driver restauranger i 

Drevdagen och Njupeskär, restaurangen kommer att visa golf-tv. 

 

 



§7 Klubbinformation 

En medlemsundersökning kommer att skickas ut till alla medlemmar under 

golfsäsongen. 

Sverigelotten kommer i år att säljas i kansliet och vid andra möjliga arrangemang för 

golfklubbens räkning. 

En ny lokal regel kommer att införas på klubben och den gäller boll rubbad på green, 

håll utkik på anslagstavlan. 

Klubben har fått erbjudande om miljöcertifiering men kommer ej att genomföra det 

detta år. 

Lennart informerade om en Ledarutbildning på Hagge, Ludvika men den låg för nära i 

tiden för att kunna få något deltagande från oss. 

Lennart informerade även om en massa nyttig information på Sterfs hemsida om 

banskötsel.  

§8 Domarutbildning 

Inom några år skall det finnas distriktsdomare på alla klubbar och vi har fått ett 

erbjudande från en av våra distriktsdomare att han kunde hålla i kurstillfällen i Idre 

styrelsen ska titta igenom materialet till nästa styrelsemöte, finns på golf.se/TLR1. 

§9  Övriga frågor 

Information från Lennart att Göte Holmgren har erbjudit sig att hjälpa till med att söka 

stöd från olika fonder för klubbens räkning. 

Nu på våren har ett antal renar smitit in på banan igen, samerna är informerade och 

ska hjälpa oss bli av med dom vid tillfälle. 

Ulf Persson ska kontaktas för att hitta en, bra lösning med ny gärdsgård vid entrén till 

banan. 

Utrustning till footgolf har köpts in med hjälp av bidrag från golfförbundet, var ska vi 

ha den och när ska man kunna spela på den är frågor som styrelsen måste diskutera på 

nästa styrelsemöte, vill man veta mer om footgolf finns bra information på golf.se. 

Henrik från Malungs GK skickade frågan om vi vill vara med och sponsra med pris även 

i årets tävling i Dansbandsveckan, frågan skickades vidare till stiftelsen. 

Fredrik informerade om att det blir ny inredning och nytt sortiment i shopen i år, 

inriktning mot Cobra och Puma. 

Fredrik undrade även om det fanns något ledigt datum för att spela en öppen tävling 

som heter Fjätervålen Open, Fredrik skulle återkomma med datum när han tittat 

igenom tävlingsprogrammet som finns utlagt på nätet. 

Offerter hade tagits in för att införskaffa en hjärtstartare till klubbhuset, även en 

annan möjlighet kom fram och det var att hyra en av Fjätervålen över sommaren. 

Kjelle informerade om de stora högarna med ris bakom 16:e green och tyckte att 

dessa skulle markeras som mark under arbete och det bistod styrelsen. 



§10 Nästa möte 

 Nästa möte 17/5 

§11 Mötet avslutas 

 Ordföranden avslutade mötet 

 

Idre 2017-04-26 

  

Sekreterare    Mötesordförande 

___________________________                                             _______________________________ 

Mikael Dahlström   Lennart Hjelm 


